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، شهدت الساحة األدبٌة حراكاً ثقافٌاً نوعٌاً ٌتخذ وجهة جدٌدة من خالل محاكاة تجارب جدٌدة فً الكتابة الحدٌثة تسمى بالكتابة الرقمٌة

ئط واألدوات الجدٌدة اتصالٌاً ومعرفٌاً طرحت نفسها بقوة لقٌادة موجة من التغٌٌر فً بنٌة الذهنٌة الكتابٌة، لكن هذه الموجة فظهور الوسا

 .مازالت فً إطار التنظٌر، حتى أنه ال ٌوجد اال تجارب نقدٌة محدودة تناولت الظاهرة بالدراسة والنقد

انتاج أدبً ٌقرأ على شاشة الكمبٌوتر، ومن خصائصه أنه ٌقوم بدمج الوسائط  منذ حوالً عشرٌن عاماً ظهر فً الساحة األدبٌة

 .اإللكترونٌة المتعددة، نصٌة وصوتٌة وصورٌة وحركٌة فً الكتابة فً فضاء ٌسمح للقارئ بالتحكم فٌه

لة تحدٌد مفهوم لألدب اإللكترونً وقد سمً هذا االنتاج باألدب اإللكترونً أو األدب الرقمً، كما ٌنعت أٌضاً باألدب التفاعلً، إن محاو

جعلنا نناقش مختلف المفاهٌم التً تقدم لضبط مصطلح هذا النوع الجدٌد من األدب وفً الوقت نفسه نتساءل عن الممٌزات التً جعلته 

 .مختلفاً عن األدب التقلٌدي الورقً المطبوع لدرجة جعلته ٌصنف بالنوع أو الجنس الجدٌد

صطلح )النص المترابطفً أمرٌكا ٌتم استعمال م  hypertext) ًوفً اوروبا ٌتم توظٌف مصطلح الرقم numerique ًوالتفاعل 

interactifًأما فً الفرنسٌة ابتدئ باستعمال مصطلح األدب المعلومات ، informatique  ًباعتباره الجامع لمختلف الممارسات الت

تحت عنوان )األدب والمعلومات(  1991م عقد مؤتمر ببارٌس عام تحققت من خالل عالقة األدب بالحاسوب والمعلوماتٌات حٌث ت

مصطلح جدٌد بعنوان األدب الرقمً 2002لدراسة هذه العالقة لٌظهر فٌما بعد وبالضبط،سنة  litterature numerique  وبٌن ،

 .هذٌن المصطلحٌن نجد مصطلحات سبق وان أشرنا الٌها للداللة على هذا النوع

ركز على شكل النص الجدٌد وتكنلوجٌا المعلومات من اشتغال الوحدة المركزٌة، أما األدب الرقمً الذي ٌستعمل فاألدب االلكترونً ٌ

فً المدرستٌن الفرنسٌة واالنجلٌزٌة، فوصفه بالرقمٌة ٌعود الى أن الرقمٌة هً الطرٌقة الجدٌدة فً عرض األدب من خالل النظام 

ز الحاسوب، أما المترابط فهو ٌركز على تقنٌة الترابط التً تنظم النص األدبً بناء على ما ( والذي ٌقوم على جها0/1الرقمً الثنائً )

 .تقدمه المعلومات من روابط ٌجمع بٌنها متٌحاً بذلك للمستخدم أو المتلقً االنتقال من نص آلخر حسب حاجته

نً، اتصالً بحٌث ٌكون الجواب فٌه مباشراً ومتواصالً أما األدب التفاعلً فٌركز على خاصٌة التفاعل والتبادل المتعلق بنظام الكترو

من خالل الحاسوب الذي ٌحقق التفاعل فً أقصى درجاته ومستوٌاته بٌن النص وعالماته بعضها ببعض )اللغة، الصورة، الصوت، 

 .(الحركة سواء كانت متصلة او منفصلة وبٌن العالمات بعضها ببعض لكونها مترابطة

محاولة ضبط مفهوم هذا االبداع األدبً الجدٌد والمخالف بمعطٌاته التكنلوجٌة فقد عرفته كاترٌن هٌلس بأنه من وقد اجتهد النقاد فً 

أنواع األدب الذي ٌتألف من أعمال أدبٌة تنشأ فً بٌئة رقمٌة كما تعرفه فاطمة البرٌكً بأنه جنس أدبً جدٌد ولد فً رحم التكنلوجٌا 

أدبً -دب اإللكترونً وٌمكن أن نطلق علٌه اسم )التكنو لذلك ٌوصف باألدب التكنلوجً أو األ ). 



 بٌنما تشٌر الناقدة المغربٌة زهور كرام بأن مفاهٌم هذا األدب التزال ملتبسة بعض الشًء لكونها حدٌثة العهد سواء فً التجربة العربٌة

ه بالوسٌط التكنلوجً الذي ٌغٌر من طبٌعة النص أو فً التجربة الغربٌة الرائدة وتعرفه بأنه حالة تطوٌرٌة لمسار األدب فً عالقت

 . اللغوٌة وكذا فً مفاهٌمه المتعلقة بمنتج النص ومتلقٌه ومن ثم ٌؤسس لشكل أدبً مغاٌر تبعا لطبٌعة اللغة الجدٌدة

رحة أن ٌكون وعلى ضوء ما سبق من تعارٌف نستطٌع ان نجتهد ونضع ملمحاً تعرٌفٌاً للنص اإللكترونً أو الرقمً أو التفاعلً مقت

للتعبٌر عن هذا األسلوب الجدٌد فً عرض النص األدبً هو  -حسب تقدٌري  -المصطلح أكثر عمومٌة وشموال واألنسب واألدق 

 .مصطلح األدب الرقمً التفاعلً

وهو رؤٌة جدٌدة للنص األدبً ولإلنسان والكون ولألدب بشكل عام ، أساسها التواصل اإلنسانً والتفاعل اإلبداعً الخالق وعماده 

الربط بٌن ما هو إنسانً وبٌن ما هو تقنً وهو ناتج عن إفرازات ثورة المعلوماتٌة الحدٌثة، واعتبر هذا الوسٌط الجدٌد الذي أدخل 

األدب بما ٌوفره من تقنٌات قائمة على الملتمٌدٌااختالفات جذرٌة على   multi - media  من صورة وصوت ومؤثرات أخرى جعلت

من األدب انتاجاً متشعباً ، مقدماً ممارسة جدٌدة هً اآلن بصدد تشكٌل تأرٌخها المتمٌز عن الممارسة القدٌمة، ولعل تركٌزي على صفة 

الى كونها جوهر النص األدبً الرقمً الذي ال ٌتحقق اال بوجود مٌزة التفاعل التفاعلٌة والصاقها باألدب اإللكترونً ٌعود . 

 


